DZIEŃ WYBORÓW
I.

PRZED

OTWARCIEM

LOKALU:

(KOMISJA

SPOTYKA

SIĘ

W MOśLIWIE PEŁNYM SKŁADZIE, NIE PÓŹNIEJ NIś O GODZ. 5.00)
1) Opieczętowanie i przeliczenie kart do głosowania (jeśli ilość nie zgadza się ze

stanem z poprzedniego dnia - zawiadamiamy Komisarza Wyborczego)
2) Sprawdzenie (tuŜ przed otwarciem lokalu) czy urna jest pusta (WSZYSCY

członkowie sprawdzają!)
3) Wieko urny łączy się z jej bokami paskami z białego papieru, na których

członkowie komisji składają podpisy WYCHODZĄCE częściowo poza pasek
II. W TRAKCIE GŁOSOWANIA: (OTWARCIE LOKALU O GODZ. 6.00)
-

pilnujemy urny

-

liczymy głosy wrzucane do urny

-

pilnujemy, by nikt niepowołany nie "dodawał" podpisów w spisie wyborców

-

w miarę moŜliwości pilnujemy, by nikt nie otrzymał więcej niŜ JEDNĄ kartę
do głosowania

-

pilnujemy, by nikt nie wynosił kart do głosowania na zewnątrz lokalu

III. PO ZAMKNIĘCIU LOKALU:
1)

22.00 - zamknięcie lokalu

2)

Zapieczętowanie wlotu urny kartką + pieczęć komisji + podpisy członków
komisji

3)

Przeliczenie niewykorzystanych kart do głosowania, zapakowanie,
oklejenie, ostemplowanie i opisanie

4)

Przeliczenie podpisów w spisie wyborców - SUMA tych podpisów i
niewykorzystanych kart musi odpowiadać liczbie wszystkich kart
pobranych przez daną OKW

5)

WSZYSTKIE długopisy odkładane w jedno miejsce - teraz w uŜyciu
mogą być tylko ołówki

6)

Po sprawdzeniu czy pieczęcie i podpisy na urnie nie zostały naruszone otwarcie urny i wysypanie wszystkich kart na oczach wszystkich
członków OKW i męŜów zaufania
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7)

Przeliczenie wszystkich kart wyjętych z urny - NA OCZACH
WSZYSTKICH członków komisji - bez podziału na waŜne i niewaŜne ilość tych kart musi odpowiadać ilości podpisów w spisie wyborców

8)

Ustalenie liczby kart waŜnych i niewaŜnych /np. przedartych, bez
pieczęci, innych niŜ wydane do głosowania/

9)

Przeliczenie kart niewaŜnych, zapakowanie, oklejenie, ostemplowanie i
opisanie.

10) Ustalanie głosów waŜnych i niewaŜnych – na podstawie kart waŜnych

komisja ustala oddzielnie dla kaŜdego postawionego w referendum
pytania liczbę głosów niewaŜnych oraz głosów waŜnych – osobno
pozytywnych „Tak” oraz negatywnych „Nie”.
Głosy niewaŜne, oddane na poszczególne pytania są to głosy na kartach, na
których:
- postawiono „x” w obu kratkach przy danym pytaniu
- nie postawiono znaku „x” w Ŝadnej z kratek przy danym pytaniu
- w jednej lub obu kratkach przy danym pytaniu umieszczono znak lub
znaki niebędące znakami „x”. UZNANIA GŁOSU ZA NIEWAśNY
KOMISJA DOKONUJE PO OKAZANIU KARTY WSZYSTKIM
CZŁONKOM KOMISJI UCZESTNICZĄCYM W USTALANIU
WYNIKU GŁOSOWANIA
LICZBĘ GŁOSÓW NIEWAśNYCH USTALONĄ ODRĘBNIE DLA
KAśDEGO PYTANIA WPISUJE SIĘ ODPOWIEDNIO W PUNKTACH
12, 15 i 18 PROTOKOŁU.
LICZBĘ GŁOSÓW WAśNYCH USTALONA ODRĘBNIE DLA
KAśDEGO PYTANIA WPISUJE SIĘ ODPOWIEDNIO W PUNKTACH
13, 16 i 19 PROTOKOŁU.
11) Przeliczenie głosów waŜnych i niewaŜnych – SUMA musi być zgodna

z ilością kart wyjętych z urny
12) Opakowanie, opieczętowanie i opisanie głosów waŜnych i niewaŜnych

w odrębnych pakietach
13) Sporządzenie

protokołu finalnego – ewentualne wnoszenie uwag
(członków komisji i męŜów zaufania)

14) Wywieszenie protokołu na drzwiach lokalu wyborczego (komisja nie

moŜe opuścić lokalu przed wywieszeniem protokołu!)
15) POBRANIE KOPII PROTOKOŁU – KAśDY CZŁONEK KOMISJI

MA DO NIEJ PRAWO (Wytyczne PKW, pt 4.)
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